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Introducció

El sector de la construcció mou un
percentatge aproximat del 16,18% del
PIB d’Espanya, 135.599 milions
d’euros, dels quals 69.238 milions, el
8,3 %, són destinats a l’habitatge i la
resta, 66.361 milions, el 7,88%, es
destinen a altres construccions.
Segons l’anàlisi de les universitats

nord-americanes de Yale i Columbia i
de la Comissió Europea i el Fòrum
Econòmic Mundial, Espanya es troba
a la cua dels països rics en matèria
de protecció del medi ambient. En
analitzar l’informe 1.640 indicadors de
133 països, Espanya ocupa el lloc 23
de la llista, amb 79,2 punts sobre 100,
i és el país que es troba en el lloc 20
dels 29 països europeus analitzats.

Altrament, el percentatge que es
destina a Espanya a R+D és molt
inferior a la mitjana europea, que es
troba en el 5,5 % del PIB i està
conformat en més del 3,5% per a
l’educació superior i els centres
públics, mentre que el sector privat
contribueix solament amb un 1% fins
al percentatge total, que és inferior
al 5% del PIB.

El Codi Tècnic de l’Edificació,
l’edificació sostenible
i el canvi tecnològic
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L’estratègia d’Espanya en l’aplicació de
les directives europees degudes al
protocol de Kyoto en els sectors difusos,
com el de la construcció i els
transports, afecten els sectors
industrials de producció de materials,
els fabricants de tot tipus de
productes, elements i serveis i el sector
immobiliari finalista.

El Codi Tècnic de l’Edificació des del
punt de vista dels arquitectes

L’oportunitat de la posada en vigor del
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) representa
un moment històric per a produir dos
efectes de gran repercussió: l’extensió de
la cultura i la tecnologia de la qualitat i la
sostenibilitat a tot el procés constructiu

de l’edificació a Espanya i la introducció
d’elements de R+D+I en tot el sistema
d’edificació, en l’actuació dels agents que
assenyala la LOE i en el canvi de cultura
en la contractació pública, en els
mecanismes d’acreditació de la qualitat
certificada i en la millora del sistema de
qualitat i sostenibilitat de tot el procés
productiu desenvolupat per la construcció.
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El CTE no és solament un codi
administratiu i tècnic de normatives
bàsiques d’aplicació, sinó que és també
un poderós instrument de transformació
d’un sector essencial de la nostra
economia. La repercussió d’aquesta
transformació sobre el sòl i la qualitat
de vida en les ciutats és evident, ja que
procura elements de sostenibilitat i
qualitat i proposa una sèrie de mesures
coordinades amb altres administracions.

El Codi Tècnic de l’Edificació en la
pràctica dels arquitectes

El CTE substituirà tota la normativa
estatal obligatòria en l’edificació.
Aquest canvi afectarà les normatives
autonòmica i municipal, que poden
fixar condicions més restrictives,
però no menys.

El CTE intenta unificar l’heterogènia
acumulació de normativa que afecta
l’edificació, establir un sistema de
prestacions —ço és, enunciar objectius
i no solucions, per no obstaculitzar el
progrés— i regular una sèrie d’aspectes
mancats de normativa actualment.
Quedaran fora del CTE qüestions
regulades per altres normes com la
EHE, el REBT i el RITE.
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El  Codi Tècnic de l’Edificació substituirà
tota la normativa estatal obligatòria en
l’edificació.

Espanya es troba a la cua dels països rics
en matèria de protecció del medi ambient.

Solejament en juliol a través de galeria de climatització natural
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Edificació sostenible

El protocol de Kyoto assenyala nou
indicadors en els quals Espanya ha
augmentat, de l’any 1999 al 2003, un
41,7% les emissions de gasos d’efecte
hivernacle. En aquest període,
Alemanya va reduir les emissions un
18,25% i el Regne Unit un 13%.

Espanya ha fet avanços significatius
en la reorientació del pla hídric i en
altres polítiques de l’aigua i l’energia
elèctrica, però la construcció
consumeix en el procés d’edificació
més del 40% dels recursos en
materials, el 33% de l’energia i el 50%
de les emissions i  deixalles,
transforma ingents quantitats de sòl
de manera irreversible i crea milions
de tones de residus per a arribar a un
producte final que, en la majoria dels
casos, és un habitatge ineficient des

del punt de vista energètic. Una
edificació responsable podria abaratir
la factura d’energia un 87%.

En el principal dels recursos no
renovables, el sòl, la consciència
social és, no obstant això, molt baixa
i els danys irreversibles molt alts,
genera l i t zadament  en  àrees
sensibles. La tendència a l’altíssima
ocupació de sòl és imparable,
especialment al litoral mediterrani i
les conurbacions metropolitanes. A
Màlaga, Almeria i Múrcia es preveu
la construcció de més d’un milió
d’habitatges. Al País Valencià es
preveu l’ocupació del 50% del sòl
urbanitzable en els prop de 100
municipis  costaners.  Madrid,
Barcelona i altres àrees de corredors
e c o n ò m i c s  i  c o n u r b a c i o n s
metropolitanes pateixen els mateixos
processos.

El temps perdut equival a un retard de
deu anys en els processos d’acreditació
de la qualitat i certificació energètiques.
Ara es tracta de guanyar temps, ja que
el retard de l’administració anterior en
la promulgació del CTE des que fou
prescrit per la LOE l’any 2000 ha
comportat que els milions d’habitatges
construïts en els últims anys manquen
de les mesures quant a prestacions i
exigències determinades ara pel CTE.

Sense un augment de la sostenibilitat,
innovació i qualitat, el balafiament del
40% dels recursos en materials, el
33% de l’energia i el 50% de les
emissions i deixalles, sobre mitjanes
de 500.000 habitatges anuals, és
ingent. L’increment dels habitatges
de promoció lliure ha suposat un
model general de balafiament
energèt ic ,  amb molt  poques
excepcions en qualitat i preu.

Una edificació
responsable podria
abaratir la factura
d’energia un 87%.
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Aquest model, des del punt de vista
dels arquitectes experts en la matèria,
és un model insostenible. Es tracta
d’una forma de creixement econòmic
que creix sobre el creixement mateix,
per damunt del creixement dels
recursos imprescindibles, les
infraestructures i els serveis, sense
parar atenció en els costos ambientals.

Aquest model de creixement, ocupació
de sòl i balafiament energètic
inassumible en altres països europeus,
denunciat en el litoral mediterrani per
la Unió Europea i amb altíssims preus
no es reorientarà per si mateix, ha de
ser regulat per unes normes que s’han
demorat excessivament. Actualment
no existeix una consciència social
generalitzada dels costos que paga el
conjunt d’Espanya per aquest balafiament
energètic i de recursos bàsics d’energia,
aigua i sòl en el sector de la construcció.

Així les coses, posar l’èmfasi en mesures
com les que preveu el CTE hauria
contribuït a justificar el percentatge
d’augment del preu dels habitatges
molt més pel que fa a les qualitats
substantives i molt menys respecte
d’aspectes superflus o clarament
malgastadors de recursos (aigua, aire
condicionat i calefacció), evitaria la
sobrecàrrega innecessària sobre els
preus del sòl i cridaria l’atenció dels
agents públics i privats sobre els
interessos ambientals.

De fet, les majors innovacions del CTE
són en l’estalvi d’energia, l’ús
d’energies renovables, aïllaments,
acústica, habitabilitat i seguretat d’ús,
c i rc u m st à n c i e s  d i re c ta m e n t
re l a c i o n a d e s  a m b  e le m e n t s
substancials de la qualitat de vida
dels ciutadans i dels seus drets i
garanties.

En molts casos, una edificació
responsable seria viable al mateix cost,
mitjançant una ocupació més intel·ligent
de les possibilitats d’estalvi passiu, per
un projecte encertat en els aspectes
bioclimàtics. En altres casos, caldria un
augment aproximat del 5% al 8%, que
assegurara procediments mínims de
qualitat acreditada i control de l’estalvi
en els grans consumidors d’aïllaments
tèrmics i acústics, en l’àmbit de
l’edificació, en la racionalització de l’ús
de l’aigua, l’electricitat i la despesa en
climatització. En la rehabilitació,
finalment, gran basa de les polítiques
de lloguer i reallotjament menys
agressives, es tractaria d'un percentatge
variable, però assumible, perquè
l’augment del cost en la renovació
d’instal·lacions es veu ràpidament
compensat pel baix cost de manteniment.
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L’increment dels habitatges de promoció
lliure ha suposat un model general de
balafiament energètic, amb molt poques
excepcions en qualitat i preu.
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La Llei del sòl

El CTE no és una eina aïllada. Ha de
posar-se en connexió amb moltes
altres mesures fiscals, de sòl i
estratègies econòmiques que propugnen
la sostenibilitat general, protegisquen
els recursos d’aigua i sòl, eviten la
contaminació inacceptable i defensen
els ecosistemes fràgils, el litoral, per
exemple, i els problemes generals
d’increment de grans incendis i erosió.

Cal preguntar-se quin sentit té parlar
d’edificació sostenible en un context
d’insostenibilitat general, com el que
representa l’escenari descrit. Així i
tot, l’obligació del sector edificatori i
dels arquitectes és promoure una
major aplicació tècnica a l’arquitectura
dels mecanismes i les eines de
sostenibilitat en el seu camp de treball.

La nova Llei del sòl hauria d’incorporar
principis generals inspiradors de
l’activitat urbanística, els habituals del
planejament i les prioritats de les
polítiques espacials europees,
integrats en una legislació bàsica.

Aquests factors, potser no tan no
explícits avui, han de recollir el
desenvolupament sostenible i integrar
les estratègies de gestió dels recursos
naturals i el desenvolupament urbà
sobre la base del principi d’avaluació
de la «capacitat d’acollida» del
territori, la «petjada ecològica», i la
«motxilla ecològica». Unes altres
qüestions importants són el dret a la
ciutat —no sols l’habitatge—, al
patrimoni i a la salvaguarda de la
ciutat construïda, la cohesió i la
sostenibilitat del teixit social,
l’adequació dels barris i la revitalització

i rehabilitació dels centres històrics.
Es tracta del reconeixement de la
qualitat de l’arquitectura i  la
construcció dels espais públics com
a elements substantius en el quadre
general de qualitat de vida, del
concepte de qualitat de vida en tant
que dret a un medi ambient urbà de
qualitat.

Una llei del sòl ha de tractar
bàsicament també de les noves àrees
metropolitanes i les extenses
conurbacions territorials. Ha de
configurar polítiques espacials on
concórreguen àmbits autonòmics
distints, com ara els corredors
econòmics i l’arc mediterrani o atlàntic,
per tal que aborden les qüestions
d’ordenació i cohesió territorial amb
major rigor i eficiència.

CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI

En el principal dels recursos no renovables, el sòl, la consciència
social és molt baixa i els danys irreversibles molt alts.
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El canvi tecnològic

El canvi tecnològic, com acabem de
veure, ve de la mà d’un canvi de
regulació, induït principalment pel
nou gran aparell normatiu que
aglutina el CTE, però és completat
per una sèrie de canvis en diferents
m a t è r i e s  q u e  a fe c te n  m o l t
seriosament els arquitectes. Un
avanç no exhaustiu seria:

- Procés de Bolonya i Pla de
Formació Professional Contínua.

- Possibles canvis en la Llei de
contractes de les administracions
públiques.
- Llei de societats professionals.
- Relacions laborals en estudis i
empreses d’arquitectura.
- Efectes del Decret d’eficàcia
energètica en l’edificació.
- Reglament de la Llei del soroll.
- Aplicació de la Directiva sobre
contractació pública «verda».
- Manual sobre la contractació
p ú b l i ca  e co l ò g i ca  ( co m p re s
ecològiques).

- Llibre blanc de l’edificació sostenible.
- Eina d’avaluació ambiental
d’edificis GBC-Espanya.
- Canvis en el RITE i RBT.
- Reciclatge de residus.
- Homologació de productes.
- Segell Verd, segell AENOR. Extensió
al sector de la construcció. Procés
d’expansió i extensió del Procediment
de certificació de la qualitat segons la
norma ISO 9001-2000.
- Pla d’aplicació interministerial de
l’estratègia europea del Protocol de
Kyoto.
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Aquest model, des del punt de vista dels
arquitectes experts en la matèria, és un
model insostenible.

El paper dels arquitectes en la
formació d’una visió global i els nous
reptes

La iniciativa dels col·legis i el CSCAE
ha d’anar destinada a accelerar els
processos de canvi tecnològic en el
sentit adequat a les exigències
ambientals i evitar la resistència o
les tendències contràries que encara
hi ha en el sector de l’edificació. El
desafiament de la professió passa
també per l’exercici en el nou marc
ambiental, contractual i legislatiu.

Els nous reptes dels arquitectes rauen
a prendre consciència del que s’ha

realitzat fins ara, assumir les noves
eines, divulgar i promocionar la
formació en les noves normatives,
legislacions, fórmules de contractació
i exercici. Combinar iniciatives i
institucions implicades passa també
per definir un nou model associatiu a
l’entorn dels experts ambientals amb
compromisos en institucions de
qualitat, tecnologia, sostenibilitat i
innovació en matèria d’edificació,
incloent-hi aquells que tracten
l’urbanisme i l’ordenació territorial i
comptant amb les ETSAS, (IAU+S), els
instituts, IDAE, CENER, fundacions,
centres d’assessorament tecnològic i
altres plataformes com la PTEC en

què, sense perdre identitats pròpies,
ha d’entreteixir-se una xarxa que
implique avanços generalitzats, ràpids
i coherents en la direcció del canvi i
agrupe la dispersió i la transferència
del coneixement.

Posar en comú aquesta convocatòria,
que hem anomenat CTE, edificació
sostenible i canvi tecnològic, pot girar
al voltant de la creació d’una associació
per l’arquitectura sostenible a
Espanya, que enllace amb una cadena
internacional d’experts en edificació
sostenible, avaluació ambiental
d’edificis i amb totes les matèries que
s’organitzen en aquest àmbit.
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